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1. Het definiëren van het natuurlijke en het kunstmatige
Het natuurlijke
Het natuurlijke wordt vaak omschreven als 'de wereld zoals hij is zonder de mens'.
Dit is een definitie die te veel berust op wat het niet is, en slechts een richting geeft
over wat het wél is. Tegelijkertijd presenteert het een tegenstelling tussen 'de wereld
met de mens' en 'de wereld zonder de mens', terwijl de grens zich niet zo simpel laat
bepalen. In het volgende gedeelte zal ik proberen het begrip te ontdoen van zijn
foutieve sociaal geconstrueerde betekenis. Woorden hebben geen intrinsieke
betekenis, desondanks denk ik dat er een waardevollere betekenis schuil gaat in het
natuurlijke. Namelijk, door vanuit theorie te beredeneren hoop ik het begrip een
zelfstandigere definitie te geven. Ik benader de begrippen vanuit een filosofisch
standpunt. De fundamentele betekenis van de begrippen moet niet in natuurkundige
aard worden gezocht. De woorden hebben een filosofische betekenis en staan in een
filosofische relatie met elkaar.
Het natuurlijke is een proces dat ooit begonnen is of er altijd al is geweest. Vanaf
hier heeft het zich spontaan ontwikkelt. Het is een proces want het houdt zichzelf in
beweging. Het is tevens een bijzonder onbedoeld proces; het bestaat zonder reden
en zonder functie1. Hierbij heb ik het in specifiek over de levenloze natuur, met zijn
op elkaar reagerende stoffen. Bij de levende natuur is er al iets van een intrinsieke
bedoeling. Binnen de doelloosheid van de natuur heeft het dier het intrinsieke doel
om zichzelf in stand te houden; zichzelf te voeden en zichzelf voort te planten. De
evolutie kan bekeken worden als een proces dat de doelloosheid van de natuur
overstijgt. De overleving van de nakomeling met de beste genen kan worden gezien
als een intrinsieke selectie. De beste genen zijn veroordeeld om te overleven. De
evolutie kenmerkt zich tevens door de ontwikkeling van steeds complexere
levensvormen die een steeds autonomer bestaan hebben.

Het kunstmatige
Het kunstmatige laat zich lastig begrijpen. Soms wordt het kunstmatige gedefinieerd
als 'een vervanging voor iets natuurlijks'. Zoals kunstmatige ademhaling,
kunstmatige inseminatie en kunstgras. Deze definitie doet mij echter te beperkt aan.
In plaats van een zelfstandige betekenis krijgt het begrip een betekenis ten opzichte
van het natuurlijke. Dit terwijl het begrip wel degelijk op eigen benen kan staan. In
plaats van te verwijzen naar een ander begrip moeten we op zoek gaan naar het
wezen van het kunstmatige. We moeten de grondslag van het kunstmatige niet
zoeken bij het natuurlijke, maar ergens bij de mens.
De mens wordt geboren als een natuurlijk wezen, dat is duidelijk. Het poept, het
plast, het sekst. Met zijn biologische structuur kan het niet aan de natuurlijke
1Tenzij je vanuit het goddelijke wereldbeeld redeneert, dan is alles met een bedoeling
geschapen. Maar deze weg zullen we niet volgen.

evolutie ontsnappen. Het is wonderbaarlijk dat deze natuur in staat is zo veel
kunstmatigheid voort te brengen. Mensen zijn allemaal natuurlijke
kunstmatigheidsfabrieken. Tafels van tropisch hout, zonnepanelen en kapsels. Het
begrip wordt al een stuk bruikbaarder als je de grens stelt bij 'het door de mens
voortgebrachte'. Dit geeft namelijk de mogelijkheid om alles onder te verdelen in
het natuurlijke dan wel het kunstmatige. Toch is ook deze definitie niet dekkend,
want is alles wat de mens voortbrengt wel kunstmatig? Welke eigenschap in de
mens stelt de voorwaarde tot kunstmatigheid? Bestaat er ook kunstmatigheid buiten
de mens om? En, bestaat er zoiets als niet-fysieke kunstmatigheid?
Wat zorgt er in de natuurlijke mens voor dat we niet alleen maar poepen en nestjes
bouwen, maar stelt ons in staat om hoog complexe vormen te produceren? De mens
heeft zijn natuur zijn overtroffen en is een Homo Duplex geworden. Hoe vormen we
een coherente theorie waarin een boom niet als kunstmatig geldt, maar een van hout
gemaakt boek wel.
Het bewustzijn
De zoektocht naar de definitie van het kunstmatige leidt ons allereerst naar het
bewustzijn van de mens. Met zijn ver ontwikkelde bewustzijn onderscheidt de mens
zich van elk ander leven. Het bewustzijn is een eigenschap die ontstaan is in de
evolutie. Het bewustzijn maakt de mens bewust van wat hij denkt. Hij kan in zijn
bewuste gedachtes afstand nemen van de wereld en zijn lichaam. Hierdoor kan de
mens deze gedachtes toetsen, corrigeren en delen. Het geeft hem op die manier meer
macht over de wereld. Hij kan beslissingen nemen die ver af staan van impulsen.
Het bewustzijn stelt de mens in staat om kunstmatige objecten te creëren. Het
bewustzijn is in staat om stoffen uit natuurlijke processen te halen en deze te
fundamenteel te wijzigen. Het voortkabbelende natuurlijke proces wordt ruw
onderbroken door het ingrijpen van een bewustzijn.
Voor de mens geldt het bewustzijn als de voorwaarde om kunstmatigheid te creëren.
Maar betekent dat dat er in beginsel bewustzijn nodig is om kunstmatige objecten te
creëren? Je kunt je voorstellen dat een artificieel intelligent wezen hiervoor geen
bewustzijn nodig heeft. We moeten onderzoeken welke eigenschap van het
bewustzijn de mens in staat stelt tot kunstmatige creaties.

Een uit theorie ontstaan object
Het bewustzijn stelt ons in staat om te theoretiseren. We kunnen een extra laag over
de werkelijkheid heen leggen. Dat stelt ons in staat om op allerlei vlakken tot betere
resultaten te komen. Theorie als middel om door de schijn heen te prikken en de
werkelijkheid beter te kunnen begrijpen. Al deze voordelen van theorie kunnen we
doorgeven aan het object. Op deze manier is de mens in staat om objecten te creëren
die de doelloosheid van de natuur doorbreken. Het zijn objecten die met een doel
gecreëerd zijn, die precies, efficiënt en specifiek kunnen zijn. Onze theoretische
macht stelt ons in staat om de wereld te ontwerpen, van het atomaire niveau tot onze

complete leefomgeving. Aangezien we het materiaal onderwerpen aan onze theorie
worden we verantwoordelijk voor dit kunstmatige object. Het wordt uit zijn
onschuldige 'natuurlijke zijn' gehaald. Het kunstmatige is door theorie ontsprongen.
Het kunstmatige hoeft daarbij niet fysiek te zijn. De door theorie gevoede gedachte
over een gebouw geld als even kunstmatig als het door theorie gevoede fysieke
gebouw.
Het bewustzijn is door zijn gebruik van theorie sterk op bepaalde vlakken.
Bijvoorbeeld, het stelt ons in staat om tot materialen te komen die we onbewust
nooit hadden kunnen creëren. Theorie, en in zijn kielzog het kunstmatige, is echter
gehandicapt op andere vlakken. Hoewel het onderbewuste bijzonder ongeleid en
onprecies kan zijn overtreft het het bewuste in het ervaren van de wereld. Dit
verschil valt te zoeken in een neurologische oorzaak. Je zou het een verschil kunnen
noemen tussen een bijzonder kleine kwaliteit tegenover een enorme hoeveelheid
kwantiteit. In 'Het slimme onderbewuste' geeft Ap Duiksterhuis het verschil aan in
rekenkracht tussen het bewustzijn en het onderbewuste. Hoewel het volgende
voorbeeld bijzonder simplistisch is geeft het ons een idee van de verwerkingskracht
tussen het bewustzijn en het onderbewuste. Het bewustzijn kan zo een 60 bits per
seconde verwerken en het onderbewuste zo een 11,2 miljoen. Dit wil niet zeggen
dat het onderbewuste belangrijker is, ik wil enkel aanstippen dat het bewuste ons
andere mogelijkheden biedt dan het onderbewuste.
Het natuurlijke is een onbedoeld, toevallig ontstaan proces. Het kunstmatige is
datgene wat zijn oorsprong vind in theorie.

2. Het kunstmatige en het natuurlijke in relatie
Nu beide woorden de zelfstandige betekenis hebben gekregen die ze verdienen
kunnen we kijken naar hun onderlinge relatie. Zijn de twee begrippen
tegenstellingen van elkaar? Zit het kunstmatige genesteld in het natuurlijke of zijn
ze gelijkwaardig? De woorden lijken een tegenstelling te suggereren. Alles lijkt
ofwel natuurlijk, ofwel kunstmatig.
Een lange tijd heb ik gedacht dat het kunstmatige niet aan het natuurlijke kon
ontsnappen. Dat er geen tegenstelling bestond maar dat het kunstmatige genesteld
was in het natuurlijke zonder de mogelijkheid daaraan te kunnen ontsnappen. Ik
dacht dat het kunstmatige niet aan de natuurkundige krachten kon ontsnappen. De
denkfout die ik hiermee bega is de volgende, ik verwar het natuurkundige kader met
het natuurlijke proces.

De natuurkundige grondslagen als kader
De natuurkundige krachten functioneren als een kader voor het gebeuren van alles.
Een groot deel van deze krachten hebben we bloot gelegd en toepasbaar gemaakt.
Op deze manier zijn we niet alleen afhankelijk van de natuurwetten, maar kunnen
we hun voorspellende gave ook in ons voordeel gebruiken. Niet alle wetmatigheden
zijn ontdekt en aan het overzicht ontbreekt nog veel, maar we kunnen aannemen dat
er een samenhangend stelsel bestaat. Er zit een inherente logica in het universum.
Ook is er een vaste hoeveelheid elementaire deeltjes in het universum. Energie,
paleizen, dieren en mensen lijken slechts een herschikking van het al bestaande.
Vanaf het allerkleinste perspectief bestaat het creëren dan ook slechts uit het
herschikken van deeltjes. Nietzsche schreef hier al over in zijn leerstuk De Eeuwige
Wederkeer van het Gelijke. Als een eindig aantal deeltjes zich in een oneindige tijd
binnen de kosmos bevinden, zou elke situatie zich tot in het oneindige herhalen.
Nietzsche's wijsgerige boodschap hierbij was: leef zoals je zou willen dat het zich in
het oneindige zou herhalen. Nietzsche zijn boodschap was blijmoedig, maar je zou
er ook behoorlijk depressief van kunnen raken. Wat is, met inachtneming van dit
kader, de relatie tussen het natuurlijke en het kunstmatige? Valt er binnen de
dominante natuurlijke grondslagen wel een onderscheid te maken tussen de
begrippen?
De natuur lijkt moeilijk los te zien van de natuurkundige grondslagen, beschreven in
de ontdekte natuurwetten. Maar je kunt deze natuurwetten niet gelijkstellen aan het
natuurlijke proces. De natuurwetten kun je zien als een kader. Dit kader heeft
invloed op de natuur, maar staat daar ook los van. De reactie van statische
natuurwetten op elkaar leidt niet tot een statisch geheel, maar tot een dynamisch
proces: de natuur.
Een begrip wat verheldering kan bieden is emergentie. Afzonderlijke objecten met
specifieke eigenschappen kunnen gezamenlijk een object vormen met

eigenschappen die niet aanwezig zijn in de afzonderlijke delen. Door verandering
van schaalniveau blijken er spontaan nieuwe eigenschappen te ontstaan. Neem
bijvoorbeeld een gedemonteerde fiets. Je kan het chassis, de ketting en het stuur los
beschrijven en ze zullen allemaal zo hun waarde hebben. Maar pas als je ze op een
specifieke manier monteert ontstaat er een eigenschap die niet in de individuele
delen terug te vinden is. Het chassis, de ketting, het stuur en alle andere onderdelen
blijken samen een vehikel te vormen! De boodschap; de wereld laat zich niet
reduceren tot enkel de natuur grondslagen, maar behoeft op hogere niveaus,
alternatieve verklaringen.
Zo ook bij natuurlijke processen. Een dier is niet langer te beschrijven als alleen
maar een optelsom van natuurkundige processen. Op een hoger niveau ontstaan
kenmerken die niet te herkennen zijn in de individuele fysiologische processen.

Ook het kunstmatige beweegt zich binnen de natuurwetten. Kunstmatigheid is niet
iets wat van de een op andere dag mogelijk werd, maar is het resultaat van
miljoenen jaren natuurlijke processen. Ik denk dat de natuurkundige grondslagen
altijd en allereerst tot een natuurlijk proces leidt, waar slechts door toeval bedoeling
uit ontstaat. Het is alsof een grote doelloze toevalsmachine een bedoelingsmachine
– de mens – voortbrengt. Elke dag ervaren we het schouwspel tussen de meest
complexe en intelligente levensvormen die de natuur heeft voortgebracht, namelijk
onszelf en een snel ontwikkelende kunstmatige omgeving. Onze huidige tijd
kenmerkt zich door een natuurlijke levensvorm die zich steeds meer omringt met
door theorie gevoede objecten.
Er is nog een belangrijk onderscheid welke kenmerkend is voor de relatie tussen het
natuurlijke en het kunstmatige. Het natuurlijke geldt als een proces dat zichzelf in
stand kan houden. Het natuurlijke is in staat om het natuurlijke voort te brengen.
Hierbij kan je denken aan voortplanting, maar even goed aan ontbinding. De energie
van het dode dier wordt door micro-organismen terug in de natuurlijke cyclus
gebracht.
Het hedendaagse kunstmatige object daarentegen is veelal een object van stilstand.
Als we onze theorie op het object hebben losgelaten, is het object zelden in staat om
zijn kennis over te dragen naar een volgend object. De objecten kunnen niet zonder
onze bewuste theoretische input overleven. Zonder ons zullen de objecten, net als
het dode dier, vervallen in het natuurlijke proces. Denk ook aan monumentale
gebouwen, die zonder blijvende theoretische input – restauratie en onderhoud – niet
stand houden. Nagenoeg alle kunstmatige objecten kenmerken zich door een
eindigheid.

Kan het kunstmatige object zijn stilstand doorbreken? Het kunstmatige object dat
zijn kennis overdraagt aan een volgend object. De mogelijkheid daartoe zou beteken
dat de mens zijn alleenrecht op het door theorie creëren verliest. En we kunnen de
speculatieve utopische vraag stellen; kan het kunstmatige object zelf theorie
creëren? Het kunstmatige object als kunstmatige schepper.
We moeten onze pijlen richten op de digitale media.

3. Creatie door digitale media
Digitaal vindt zijn tegenstelling in analoog. Het analoge signaal werkt met traploze
waarden, een continuüm, met slechts natuurkundige beperkingen. Digitaal
daarentegen gelooft in een waarheid van slechts tegenstellingen, hoe ingewikkeld
deze opstapeling van tegenstellingen ook kunnen zijn. Alles vindt zijn herkomst in
1tjes en 0en ofwel; signaal, geen signaal. Het maakt de digitale media tot een typisch
geval van kunstmatigheid. Onder digitale media vallen alle media die werken met de
digitale systematiek. Vanuit klassieke zin is een medium iets waarover zich iets
voortbeweegt. Niet de boodschap, maar hetgeen waarover deze boodschap zich
toont. Omdat het de boodschap is die onze aandacht trekt vergeten we te kijken naar
de invloed die het medium op die boodschap heeft. Marshall McLuhan maakte ons
met zijn befaamde uitspraak: “The medium is the message” (McLuhan, 1969) bewust
dat het medium van grote invloed op de boodschap is. De boodschap wordt
onverhoopt beïnvloedt door het medium. Ook binnen de kunst is dit geen omstreden
standpunt. Door de vorming van het materiaal – het medium – vormt zich langzaam
ook de betekenis.
Mijn werk vindt zijn oorsprong in het idee. Het concept fungeert als een kader
waaruit mijn werk ontstaat. Het concept ontstaat bij mij niet door het materiaal te
vormen, maar door te denken. Ten volste maak ik gebruik van de theoretische macht
die ik over de objecten heb. Met rationele keuzes bepaal ik de route van het object en
kies de media en de condities waaruit het beeld kan ontstaan. In dit stadium is het
object een idee wat zich in mijn hoofd heeft genesteld. Hoewel we hier te maken
hebben met een concept wat abstract en niet fysiek is, laat het concept zich in een
aantal zinnen communiceren. Toch zoek ik niet naar werk dat zich laat reduceren tot
enkel het concept. Het werk wil op een conceptuele manier begrepen worden, in
neurologische zin: door het bewustzijn ontleed worden. Maar het werk moet blijven
spreken nadat het begrepen is. Het werk moet door het onderbewuste ervaren kunnen
worden. Een aanspraak maken op het onze realiteitszin.
Nadat het kader van het werk is vastgesteld wil ik dieper doordringen tot het digitale
medium. Ik probeer het medium te laten creëren. Ik gebruik software daarbij niet
voor hun eigenlijke functie. Software is voor mij gereedschap zonder doel. In het
manifest 'Het digitale is niet magisch, maar pure logica' laat ik een aantal regels
voorlezen door een 'tekst naar spraak' applicatie. Deze uitspraak laat ik noteren door
Google Dictation, een stukje software dat gesproken taal omzet naar tekst. Het
medium begeeft zich hier op vreemd terrein. De voor ons zo vanzelfsprekende taal
blijkt voor zowel de digitale stem als de digitale notulist een grote kluif. De resultaten
zijn vreemd genoeg niet zo consistent als je zou verwachten. Onze notulist noteert
geen vijf identieke zinnen, maar ritmische poëzie. Hiermee weerspreekt het de
oorspronkelijke aanname, namelijk dat het digitale medium alleen pure logica kan
voortbrengen. Ik ben het medium hier aan het pesten en treiteren, met het doel om de
controle over het medium kwijt te raken. Het medium zelfgenererend laten zijn. De
conceptuele uitspraak is van mijn hand, de esthetische uiting komt van het medium.
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De ontwrichting van het hedendaagse paradigma over digitale media
Het streven om het medium te laten creëren botst op het huidige paradigma over
digitale media. In dit paradigma is de computer super in zijn capaciteit en
rekenprocessen, maar niet in staat om daadwerkelijk te creëren. Alle uitkomsten van
digitale media worden gereduceerd tot slaafs handelen. Het is als een topbankier die
het wezen van de bank beschouwt als enkel het handelen van de top. Waar dit
paradigma werkt om de functionele, onderdanige relatie met de mens in stand te
houden, zit het in de weg als we de digitale media zelf willen laten creëren.
De geachte onmogelijkheid van de computer om te creëren vindt een parallel met de
reductionistische kritiek op een – deels – autonome mens. Volgens deze theorieën
is de mens niets minder dan een onderdeel van natuurkundige processen. Een
onmachtig vehikel zonder bewustzijn en eigen wil. Ik stuur hiermee niet aan op een
krachtmeting tussen de biologische mens en intelligente technologie. Ik denk dat op
dit moment een krachtmeting tussen de twee niet fundamenteel toetsbaar is. We
hebben niet genoeg kennis over de werking van de hersens om deze fundamenteel te
vergelijken met artificiële intelligentie. Ik wil puur het gevoel dat de mens
'uitverkorene' is als enig intellectueel wezen ter discussie stellen.
Aan de notie van McLuhan zou ik willen toevoegen dat het medium niet alleen van
grote invloed op de boodschap is, maar dat het digitale medium tevens in staat is om
zelf te creëren. Ik wil het medium ontdoen van zijn slaafse relatie tot de mens.
Want, hoewel het ding uit mensenhanden ontstaan is, kan het een eigen ding
worden. Hoe kan het medium zichzelf kenbaar maken? Hoe kan het medium zich
afscheiden van zijn maker en autonoom gaan creëren? Er zijn naar mijn idee twee
contrasterende manieren waarop het digitale medium zich kan tonen.
Creatie door technische gebreken; In het eerder genoemde werk, 'het
digitale is niet magisch, maar pure logica', brengt het medium de boodschap buiten
de grens van het medium. In fysieke zin, namelijk als geluidstrillingen door de
ruimte, maar vooral in semantische zin. Het medium heeft werkelijk geen idee wat
hij uitkraamt en noteert. In de transitie tussen twee media ontstaan altijd van deze
gebreken. Het ontsnapt aan de logica die de mens ooit in het systeem heeft gebracht.
Door het toelaten van krachten buiten het medium ontsnapt het aan de door de mens
geïmporteerde logica. Door het technische crashen laat het medium iets van zichzelf
zien. Het medium wordt van zijn uiterlijke interfaces gestript en maakt daarbij iets
van zijn innerlijke structuur kenbaar. Waar vanuit technisch perspectief gefaald
wordt, is het ook een manier van creatie. Creatie uit technische onvolkomenheid.
Creatie door technische volmaaktheid; Creatie uit een roulatie van
technische volmaaktheid. Alexander Klöpping beschrijft in zijn column voor het
NRC een perfect, hedendaags voorbeeld van dit fenomeen. Waar de Amerikaanse
beurs vroeger het speelveld was voor zwetende mannetjes, worden nu 60% van de
verhandelingen uitgevoerd via algoritmes. Algoritmes zijn een reeks instructies die
los gelaten kunnen worden op data. Bij een algoritme gebruikt in de beurshandel zal
bijvoorbeeld worden gekeken naar de prijs van de aandelen, de historie ervan en de
algemene tendens op de beurs. Vanuit verschillende instanties wordt er met

verschillende algoritmes gewerkt. Deze algoritmes gaan dus vanuit verschillende
standpunten op elkaar reageren. De koers van de aandelen wordt zo een ecosysteem
van op elkaar reagerende algoritmes. Op 6 mei 2010 voltrekt er een tragedie op de
Dow Jones. Er ontstaat een kettingreactie waarin de algoritmes binnen enkel
minuten voor $1000 miljard aan beurswaarde laten verdampen, wat het tot de
grootste val binnen een dag maakt. Overigens herstelde de beurs zich binnen een
kwartier weer naar de originele waarde. We hebben hier te maken met een eenzijdig
ontwikkelende soort van digitaal leven. Toch moeten we concluderen dat dit
ecosysteem van algoritmes een grotere macht over de wereld uitoefent dan een
gemiddeld mens. Op allerlei manieren toont dit voorbeeld aan dat de algoritmes
buiten onze controle in staat is zelf te creëren. Dat het digitale leven veel abstractere
levensvormen kan aannemen dan we gewend zijn. Het kan zich groter, kleiner,
sneller en complexer. De menselijke maat hoeft niet het uitgangspunt te zijn. We
worden door deze ontwikkelingen gewezen op ons mens zijn. We worden bewust
dat we een soort zijn met zijn voor- en nalopers. We vergaren de mogelijkheid om
onszelf te bekijken vanaf die andere zijde, het digitale leven.
Beide methodes van creatie kunnen worden gezien als een manier van het digitale
medium om aan de mens te ontsnappen. In de methode van het technische
onvermogen vindt de natuur toegang tot het proces. Het werk wordt niet volledig
opgenomen in het natuurlijke proces, maar ontwikkelt een hybride vorm tussen een
kunstmatig bestaan en het natuurlijke proces.
De methode van technische volmaaktheid leidt tot een kunstmatig proces. Het gaat
verder dan alleen de overdracht van theorie. Het is in staat om zelfstandig te
scheppen. We hoeven het natuurlijke proces niet langer met de kunstmatige stilstand
te vergelijken. Het natuurlijke proces vindt zijn volwaardige tegenhanger in het
kunstmatige proces. Het gros van de theorie die betrekking heeft op het natuurlijke
proces kunnen we nu ook toepassen op het kunstmatige proces. We kunnen spreken
over een tweede evolutie, gezuiverd van inefficiëntie. De technologie als vakgebied
van de biologie – de leer van de levende wezens –. Ed Atkins, de kunstenaar die op
moment van schrijven een tentoonstelling heeft in het Stedelijk Museum
Amsterdam, speculeert in zijn video's over het leven van deze nieuwe soort. In zijn
video's laat hij een avatar optreden als hoofdpersoon. Deze avatar zit zeker niet in
een tunnelvisie over technische volmaaktheid. De onsterfelijke soort voert
experimenten uit met zijn eindigheid, tot het suïcidale toe. Er lijkt iets van een
nostalgische sentiment naar de menselijke cultuur te zijn. De zoektocht naar onze
opvolger wordt te veel in de sfeer van technische volmaaktheid gezocht, en te
weinig in de richting van technische onvolkomenheid.
Ik heb de ethische vraagstukken bewust achterwege gelaten, ze zijn irrelevant. Ik
denk dat de ontwikkeling van artificiële intelligentie onafwendbaar is. Mocht u toch
omkomen van ongerustheid? Ik adviseer u een dagje Apenheul. Daar kunt u zien dat
het leven als voorloper zo slecht niet is.
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